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شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلململای انل ای
هفته گذشته معممای را به تحصن در دفاتل ملرار
گزارشی از سازمای رهانی زی
ف اخوانر/
حکم اعرام ابزار شکنجه اسالمی!
میت ا صوفی مجیرپور
ب ای مادرم

نوشته ی آتنا دائمی

گزارشی تصونل ی از هلملگل لتلگلی بلا اعلتلصلابلا
معممای ان ای در شه شتوتگار آلمای
کمیته زنای ضر سنگ ار پارنس ب گزار می کنر
نمانش فیمم ” ته ای تابو“
فصمی جرنر از مگارزا دخت ای آگاه سح صامت
ب رسی نقش قوانین خشونت آمیز عمیه زنای
م نم م ادی
در نکسالگی  METOOنلگلاه ملا بله ملقلولله
آزار جن ی زنای چقرر تغیی ک ده است؟
ف نگا م ادی پور
ادﯾﺎی و ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ

اصغ کام وا

سف ه کارگ خالی ست

سح باباسجمی

شع  :ازدواج با دخت خوانره
س وده ای از :مه ای رمضانی گیوی
ب شور روز جهانی منع خشوونت ب زنای در شلهل
شتوتگار آلمای
سیاست های ماهنامه رهانی زی

صفحه خگ ی






ر
رهای زن بپیوندید
به نشیه ی

لطفا برای ارسال مقاله سیاست های ر
نشیه مندرج در صفحه ی آخر را مطالعه بفرمایید.
ی
ر
حقوق ،روانشنایس ،جااما اه یساناایس ،با ا ایس یار  ،گااااره و شایصارز هاای یسانانا از ز ا ز اان
رهای زن مطلب و مقاالت ”اجتمایع،
برای نشیه ی
د
(خااواگااانک و اااوا.ااان “  ،یس ا اار ،اخازااار ،ش ایصارز ،گاارج امااه ،م ا اارق ااتاااه و داه ال ا هااای خااوا را ا گااوا اه ا ااه ار ا اماه ا هااای زیاار ار ااا
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انه

شالق زدی دو زی افغای توسط طالگای به
ج م تما تمفنی و صحگت با م د
دردنللاا هلانللیله و فلاطلملله خلواهل ای
مل
خ دسال اهوازی
بلله ”حللجلاج اجللگلاری“ در
دخلتل ملعللتل
مللیللرای انللقللالج تلله ل ای ”دخللتل ای خللیللابللای
انقالج“
خرما جن ی دخت ای ان انی به عل اقلیهلا
در مشهر" و کیف خواست ب ای روزنامه ی
ش ق و شه ونر

راه های تما با سازمای رهانی زی و نماننرگای
آی در شه ها و کشورهای مختمف
مع فی سانت های ب نامه های تمونزنونی ،نش نه
ها و تمگ ام

1
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شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معممای ان ای هفته گذشته معممای را به تحصن در
دفات مرار ف اخوانر /گزارش از سازمای رهانی زی

[بازتاج اعتصاج س اس ی معممای و
مطالگا ب حق و فوری آنای
https://youtu.be/dEJfEZACUqo
این شورا عدم اجرای قانون مدیریت خددمدا
کشددوریا اعددنددا نشدددن ر د د بددیدددی بددرای
معلنانا عدم افزایش دستنزد معلنان و اراج
صیدوق ذخیره فرهیدیدیدان را اال د یدن ایدن
حصن برشنرده است.
معلنان هنچدیدان خدواهدان رفدی د دعدید اال
سداخددتدار ندمددام مددوالشد ا الادی مدعددلدنددان
الندان ا برخورداری اال حد شد دنیدابد و
ح اعتصابا پایانیافتن نق ح دحدصدیدن
راییان هدندیداند و بدرخدورداری اال بدیدند
کار مد و فراگیر هستید.
شورای هناهیی ش نهای صیف مدعدلدندان
ایران اعالم کرده ک ایدن دحدصدن دو رواله
خددواهددد بددود و در صددور د ک د مس د ددو ن
مددوالو و پددرورو پدداس د مددیدداس د د ب د
خواست های معلنان ندهیدا در بان گسترده ر
خواهد شد.
معلنان ایران  ۰۲اردی هشت امسدا ندیدز در
اعتراض ب وضعیت معیشت وکا ی ساالی
موالو و پرورو مقابن ساخدتدندان سداالمدان
برنام وبودج جنی کدردنددردر جدریدان ایدن
جنی شناری اال معلنان باالداشت شدند.
محند ح ی عضو کداندون صدیدفد مدعدلدندان
هرانا ی اال باالداشت شدگان ن روالا اال
ن المان در الندان نیهداری م شودر دستیاه
قضای جنهوری اسدالمد حد دید د را بد ۷
سا و نیم الندانا دو سا منیوعیت فدعداتدیدت
سدیداسد و اجدتدنداعد و  ۷۷ضدربد شددالق
مح وم کرده است.
عالوه براوا شش ن دییراالباالداشت شدگان
این جنی نیز ب  ۹ماه الندان و جرین ندقددی
بد اال  ۷۷ضرب شالق مح وم شدند.
محنود بهشت تییرودیا اسدنداعدیدن عد ددیا

روحهللا مردان ا عل اک ر باغد داند ا بدردتدیدار
عارف و محند ثان اال دییر فعدا ن صدیدفد
معلنان نیز هم پیشتدر و بد النددان یدا د دعدیدد
مح وم شدهاند.
ع اس واحدیان و مدحدنددصداتدی شد دری ندیدز
هفت گذشت در مشهد و سقز وسد مدامدوران
امییت باالداشت شدند.
شورای هناهیی ش نهای صیفد مدعدلدندان
ایران هفت گذشت معلنان را بد دحدصدن در
دفا ر مدارس فراخواند.
این شورا عدم اجرای قانون مدیریت خددمدا
کشددوریا اعددنددا نشدددن ر د د بددیدددی بددرای
معلنانا عدم افزایش دستنزد معلنان و اراج
صیدوق ذخیره فرهدیدیدیدان را اال د یدن ایدن
حصن برشنرده است.
معلنان هندچدیدان خدواهدان رفدی د دعدید اال
سدداخددتددار نددمددام مددوالشد ا الادی مددعددلددنددان
الندان ا برخورداری اال حد شد دنیدابد و
ح اعتصابا پایانیافتن نق ح دحدصدیدن
راییدان هدندیداند و بدرخدورداری اال بدیدند
کار مد و فراگیر هستید.
شورای هناهیی ش نهای صیفد مدعدلدندان
ایران اعالم کرده کد ایدن دحدصدن دو رواله
خددواهددد بددود و در صددور د ک د مس د ددو ن
مددوالو و پددرورو پدداس د مددیدداس د دد بدد
خواست های معلنان ندهیدا در بان گسترده در
خواهد شد.
معلنان ایران  ۰۲اردی هشدت امسدا ندیدز در
اعتراض ب وضعیت معیشت وکا ی سداالی
موالو و پرورو مقابن سداخدتدندان سداالمدان
برنام و بودج جنی کردندر در جدریدان ایدن
جنی شناری اال معلنان باالداشت شدند.
محند ح ی عضدو کداندون صدیدفد مدعدلدندان
هرانا ی اال باالداشت شدگان ن روالا اال
ن المان در الندان نیهداری م شودر دستیداه
قضای جنهوری اسالم ح ی را ب  ۷سا

و نیدم النددانا دو سدا مدندیدوعدیدت فدعداتدیدت
سدیدداسد و اجددتددنداعد و  ۷۷ضدربد شددالق
مح وم کرده است.
عالوه بدر اوا شدش دن دیدیدر اال بداالداشدت
شدگان این جنی نیز ب ۹ماه الندان و جریند
نقدی بد اال  ۷۷ضرب شالق مح وم شدند.
محنود بهشت تییدرودیا اسدنداعدیدن عد ددیا
روحهللا مردان ا عل اک ر باغد داند ا بدردتدیدار
عارف و محند ثان اال دییر فعدا ن صدیدفد
معلنان نیز هم پیشتدر و بد النددان یدا د دعدیدد
مح وم شدهاند.
ع اس واحدیان و مدحدنددصداتدی شد دری ندیدز
هفت گذشت در مشهد و سقز وسد مدامدوران
امییت باالداشت شدند.
شورای هناهیی ش نهای صیفد مدعدلدندان
ایران هفت گذشت معلنان را بد دحدصدن در
دفا ر مدارس فراخواند.
این شورا عدم اجرای قانون مدیریت خددمدا
کشددوریا اعددنددا نشدددن ر د د بددیدددی بددرای
معلنانا عدم افزایش دستنزد معلنان و اراج
صیدوق ذخیره فرهدیدیدیدان را اال د یدن ایدن
حصن برشنرده است.
معلنان هندچدیدان خدواهدان رفدی د دعدید اال
سدداخددتددار نددمددام مددوالشد ا الادی مددعددلددنددان
الندان ا برخورداری اال حد شد دنیدابد و
ح اعتصابا پایانیافتن نق ح دحدصدیدن
راییدان هدندیداند و بدرخدورداری اال بدیدند
کار مد و فراگیر هستید.
شورای هناهیی ش نهای صیفد مدعدلدندان
ایران اعالم کرده کد ایدن دحدصدن دو رواله
خددواهددد بددود و در صددور د ک د مس د ددو ن
مددوالو و پددرورو پدداسدد مددیدداسدد دد بدد
خواست های معلنان ندهیدا در بان گسترده در
خواهد شد.

معلدندان ایدران  ۰۲اردید دهدشدت امسدا ندیدز در
اعتراض ب وضعیت مدعدیدشدتد وکدا ید سداالی
مدوالو و پددرورو مددقدابددن سدداخدتددندان سداالمددان
برنام و بودج جنی کردندر در جریان این جنی
شناری اال معلنان باالداشت شدند.
محند ح ی عضو کانون صیف معلندان دهدرانا
ی اال باالداشت شدگان ن روالا اال ن المان در
الندددان نددیددهددداری م د شددودر دسددتددیدداه قضددای د
جنهوری اسالم حد دید د را بد  ۷سدا و ندیدم
الندانا دو سا مدندیدوعدیدت فدعداتدیدت سدیداسد و
اجتناع و  ۷۷ضرب شالق مح وم کرده است.
عالوه بر اوا شش ن دییر اال بداالداشدت شددگدان
این جنی نیز ب ماه الندان و جرین نقدی بد اال
 ۷۷ضرب شالق مح وم شدند.
محندود بدهدشدتد تدیدیدرودیا اسدنداعدیدن عد ددیا
روحهللا مدرداند ا عدلد اکد در بداغد داند ا بدردتدیدار
عارف و محندد ثداند اال دیدیدر فدعدا ن صدیدفد
معلنان نیز هم پیشتر و ب الندان یا عید مدحد دوم
شدهاند.
ع اس واحدیان و محندصاتی شد دری ندیدز هدفدتد
گذشت در مشهد و سقز وسد مدامدوران امدیدیدتد
باالداشت شدند.
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همبس
اتحاد و تگی  ،تنها راه راهیی از ربدگی ست
حکم اعرام ابزار شکنجه اسالمی!
میت ا صوفی مجیرپور
به مناسگت دهم اکتگ ،
روز جهانی مقابمه با اعرام
در حاکنیت جنهوری اسالم قانون اعدام اال
این روی هنواره پابرجا است ک م واند ب
وسیل این قانون مردم را مرعوب و مطیی
خود کیدر این خود ب اندااله کاف گواه این
است ک موضوعیت قوانین اسالم سایش و
رفاه مردم نیست بل وسیل ب انقیاد کشاندن
نها استر
ح م اعدام نن واند مجاالا ب شنار ید؛
حداقن ب این دتین ک مجاالا شونده دییر
فرصت اصالح خود را اال دست م دهدر
مارها نشان م دهد ک این نوع مجاالا
اثیر باالدارنده در جامع نیز ندارد و اگر
داشت هن جرم های شامن مجاالا اعدام
کاهش پیدا م کردر اما واقعیت ل نشان م
دهد ک با وجود چیین مجاالا باال دقیقا
هنان جرم ها ب طور فزاییده ای گسترو
پیدا کرده استر
مجاالا اعدام انع اس اال اح ام و قوانین
ظاتنان اسالم است و حت اگر ب این
وسیل بتوان مردم را مطیی قوانین کردا در
حقیقت این صحت و اصوتیت اح ام اسالم
نیست ک مردم را ب خود جلب م کید بل
وحشت و رس است ک مردم را وادار ب
اطاعت اال قوانین اسالم م کیدر بدیه
است رس در اثر رار دائن ب سیت و
عرف دین شده و پس اال یک دوره طو ن
این صور غل را بوجود م ورد ک گویا
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مردمان مسلنان داوطل ان و ب دتین "سعاد
برش " دین اسالم است ک ب ن روی ورده
اندر
حاکنیت اسالم اال فشارهای فراوانا اال
جنل ایجاد وحشت اال مجاالا اعدام سع
م کید بر جامع استیال پیدا کید در حات ک
یک دین نجا برش باید بیا ب ذا سعاد
برش خود داوطل ین فراوان را ب خود جلب
کیدر مجاالا اعدام در عین حا نوع
ش یج محسوب م شودر ب خصوص وقت
مجاالا شونده باید مد طو ن پس اال
دریافت ح م اعدام در کابوس و فشار
مضاعف روح ب سر بردر و بد ر اال هن
این ک ب روو قرون وسطای باید اال یک
طیاب ویزان گردد و ا واپسین تحم حیا ش
الجر ب شدر این ب روشی بیانیر شد
قساو و ب رحن اح ام اسالم است ک
برشش در ن بسیار کم یاب و اح ام سییین
اعدام و سییسار و سایر موارد غیر متعارف
و غیر انسان ب وفور یافت م شودر
مجاالا اعداما ن هم در مالء عاما اعم اال
نیاه یک کودک یا الن باردار و غیره ب
قصد مطیی کردن هنان مردم است و این
خود ب اندااله کاف نشانیر قربان کردن
یک فرد برای این هدف استر درست ب
هنین دتین مجاالا شونده ک خود نن فهند
برای چ ب این شد مجاالا م شود در
م ِ یابد ک او یک قربان استر ح م اعدام
ک جستجوگر قربان های خود در میان
جرائم معنو است هنواره شامن محروم
رین اقشار جامع م شودر یک روحان با

هر درج ه اری و بزه اری هرگز با
چیین ح ن روبرو نن شود الیرا اال نمر
قوانین اسالم یک روحان حت اگر
جیایت ار باشد فردی معرف م شود برای
ارشاد مردم و دعو نها اال پرهیز کردن ب
گیاهر این ب خوب نشان م دهد ک مجاالا
اعدام قرار است افراد عادی جامع را حت
سل قوانین اسالم قرار دهد و یک
روحان ک وظیف مسل کردن قوانین
اسالم بر جامع را دارد هرگز خود طعن
یا قربان هنان مجاالا نرواهد شدر
اال مروف رین ابزار
مجاالا اعدام ی
دین اسالم اال دوره محند ا کیون بوده و
موضوع یها مربوط ب پیدایش ح ومت
اسالم در ایران یا عربستان و داعش و
طات ان نیستر اساس اسالم با قدر شنشیر و
سربریدن بیا نهاده شده و هنین ک این قانون
و سایر قوانین بربریت اسالم اال ن حذف
شود دییر چیزی اال اسالم باق نرواهد ماند
ا بتواند مردمان را مطیی خود کیدر قانون
مجاالا اعدام ن یها مربوط ب اح ام اته
نیست بل بیانیر ب میطق و ج اریت
ادیان مانید اسالم است ک اگر این اهرم را
بر المین گذارد فلسف ی وجود خود را نیز
ب پای و بییاد خواهد کردر مجاالا اعدام در
مقابن جرم و جیایت در جامع خود یک
جیایت در مقام دوتت است و در نتیح قانون
اعدام در ح ومت جنهوری اسالم بیانیر
واضی جیایت اری این ح ومت استر
نابود باد قوانین ظاتنان اسالم و در مرکز
ن مجاالا اعدامر

”ب ای مادرم ” آتنا دائمی
۷سا پیش در هنین روالادر ص ی سرد ۰۹مهر  ۹۹عاالم محن کارم بودمارفت بودی براینان
نان داغ برریادیرم شده بود و ب ن ب یینت با پدر اال خان خارج شدیماهیوال ب انتهای کوچ
نرسیده بودیم ک راهنان را بستیدادستور ایست دادنداباالداشتم کردندامرا ب ماشین دییری میتقن
کردندابا پدر ب خان برگشتیدا۱۱نفراننیدانستم وقت ب خان برگردی و با ماموران مواج شوی
چ م شودابعد اال یک ساعت مرا نیز ب خان وردندااال دیدنت شوک شدمااال فریادهایت بر سر
ماموران شوک شدما مییفت ب رید دختر مرا هم ب رید این هن جوان را بردید ب کجا رسیدید؟!
اصال ب شید دختر مرا هم ب شید ستار بهشت و جوانان دییر را کشتید چ ب دست وردید؟!
هدید کردند ک و را هم باالداشت خواهید کردایادم هست ک گفت مرا هم ب رید میر کم
مادران را الندان و عزادار کردید؟ !
گنان می ردم ک بترس اما نترسیدیاگنان می ردم مرا سرالنش کی اما ن ردیامرا بوسیدی ب
البان خودمان گفت برو اوتین بار است ک شب در خان نرواه بود اما من در کیار هستم ا
دییر هیچ فرالندی را اال مادر جدا ن ییدررر باری اال دوشم برداشت اانیار ۰با پرواال ب من هدی
دادی! رفتم و و تحم ای یهایم نیذاشت ابیشتر اال هر المان دییر با هم بودیم ا هنراها متحد !
ح م  ۱۷سا ک صادر شداصور ت در دادگاه انقالب یادم هست ک با خیده و نسرر گفت  ۱۷سا ک چیزی نیست ما ف ر می ردیم اعدام
صادر کیید! م دانستم پشتت ترالید اما خم ب ابرو نیاوردی !
بعد اال ۱۱ماه ب خان باالگشتماحاتت خوب بود اما میدانست ماندن نیستمر باال هم مدندابعد اال  ۹ماها هران ن ودیاالنگ الدمامامان مدن
مرا ب رند !

گفت صدایت را پرش کیم ا بشیوندا صدایت پرش میشدافریاد میزدی ک اال جان بچ های ما چ میرواهید؟ چ کردند؟ چ خواست اند؟ روالی خواهید
رسید ک باید پاسریوی ما مادران باشید ...
رفتما اما برای دو دختر دییر هم پرونده ش ین دادنداح م دادندا اما و خیدیدی و گفت بیوییم یک سوییت خانوادگ در الندان ب ما بدهید هن
خانواده را با هم الندان کیید!
3
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گزارشی تصون ی از همگ تگی با اعتصابا معممای ان ای در شه شتوتگار المای
Ein Bilderberich von Solidarität mit den Striks der Iranischen Lehrerin in Stuttgart

نیاه النان ب سیینا
کنیت النان ضد سییسار پاریس برگزار م کیدر
ننایش فیلم ” ته ای تابو“
کارگردان عل سوالنده

ی شی چهارم نوام ر ۰۲۱۲
ساعت چهار بعد اال ظهر
درس:
Bd Vincent Auriol 57013 paris 57
Métro Chevaleret ligne 6
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بش
خشونت علیه زانن ،خشونت علیه ریت است
فصمی جرنر از مگارزا دخت ای آگاه
سح صامت

فیس وک ی اال مح وب دریدن شد د د هدای
اجتناع درمیان مردم افغانستان در سر اسر
جهان است اال جای ک مردم بیشتدر اال سدر
الدن ب میابی خ ری برای دریافت اطدالعدا
ددااله اال رویدددادهددای جدددیددد ب د ش د د د ی
اجتناع فیس وک سر مدیدزندیدد و اطدالعدا
خددود را بددیددشددتددر اال ن طددری د بددروال م د
کیید.هر کاربری ط سلیدقد عدلدم و مدیدطد
خود دن ا مطاتب و اطالعا یدا ویددیدوهدای
دتدرددواه خددود مد رود .اال ایددن رو نددیددز اال
سیاستنداران افدغدانسدتدان گدرفدتد دا فدعداتدیدن
جامع ی مدن و غیره بیشترین فعاتیت هدای
خود را اال طری هنین می ی پیش م برند.
در میان نها دختر جوان با نشدر ویددیدوهدای
خود کد مدیدردتد اال طدیدز و اندتدقداد اال الن
ستیزیست را میتشر و طرفداران خاص خدود
را در مد بسیار کو اهد پدیددا کدرد .نداهدیدد
احسان دختری نوجوان اهن غرب افغانستان
هرا شهری باستان بدا فدرهدیدید غدید و
النان گاه و م ارال داشت اما پدس اال سداتدهدا
جیگ ویدروس الن سدتدیدزی در ن مدیدطدقد
شیوع و جان عدادی را گدرفدت .امدرواله در
این شدهدر دعدداد الیدادی اال الندان دسدت بد
خودسوالی م النید یا عدادی اال نها دوسد
مدددردان جدددان هدددای خدددود را اال دسدددت
میدهید.اکیون حواله ی غدرب افدغدانسدتدان بد
خصوص هرا میطق ی ناامی برای الندان
است و هدر سداتد بد گدوند ی چشدندیدیدری
خشونت علی النان رو ب افزایش است .ناهید
خود را ایییون معرف م کیدد :ندامدم نداهدیدد
احسان الرگرالاده است متوتد شدهدر هدرا ا
شهری الی ا با اثار باستان چشندیدیدر امدا اال
سوی دییر با چهره الندان سدوخدتد چدرا کد
بیشترین امار خودکش و خدودسدوالی الندان
را در افغانستان دارد.
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دوره ابتدای م تب را الیر خین ها در هدوای
گرم  ۹۲درج هرا و روال هدای مد دتدب
را با شییدن داستان های الندگ الندان افدغدان
اال البان هم صیفیان خدودم مدیدیدذرانددم و بدا
نام وجود اندوهیین شده و ب این ک چیوند
م شود النان یک جامع را گداه کدرد فد در
م کردم .اال دیددگداه مدن دحدصدیدن ید د اال
راههای بسیار میاس بدرای رشدد الندان در
جامع بود اما ب علت جیگ هنیش با کند دود
معلم روبرو بودیم روالها و سداتدهدای درسد
پشت سر هم سدردری مدیدشدد امدا ند مدعدلدندان
برنام ی مشرص برای ددریدس داشدتدیدد ,ند
شاگردان ب علت مساین امییت م دوانسدتدیدد
میمم در کالس ها حضور داشت باشیدد و ند
کتاب های درس ما در خر سا ب پایان م
رسید .هنیییون ساتها را سرری م کردیدم و
ب کالس های درس با ری راه میافتیم .وی
م گوید :مدن خدوانددنا ندوشدتدن و ریداضد
ابتدای را اال اعضای فامین بیشتر موختم.
اال یک خانواده کم جنعیت هستم و یها دخدتدر
و یک برادر کوچک ر اال خودم هم دارم.
پایان سا  ۰۲۱۰بود کد اال بدد روالگدار بد
علت جیگ و نداامدید هدندراه بدا خداندواده بد
تنان مهاجر کردیدم اتد دتد بدیدشدتدراعضدای
فامین ما اال بیست سا پیش ب اروپا و کداندادا

مهاجر کرده بودند و ما باالمیدگان بدودیدم و
دتین ایی در اواخر ب اروپا مهاجر کردیم
امید مان ب بهدتدر شددن افدغدانسدتدان و کدتداب
م ت ک شاید روالی دریدس هدای جددی و
پالن های درس بهتدری روی دسدت گدرفدتد
شود و بتوانم مصدر خدمت برای مردم شوم ,
اما اکدیدون هدیدچ دغدیدیدری در ندمدام درسد
افغانستان دیده نن شود گاه ک با دوسدتداندم
در افغانستان چت می دیدم بدرای مدن دعدریدف
می یید ک هیدوال هدم ی کدتداب مد دتدب بداال
ننیشود و مددرک تدیدسداندس خدریدد و فدروو

میشود خدالدصد بدا مدرور المدان افدغدانسدتدان
روالبروال در انواع فساد بد خصدوص فسداد
اداری غرق ر م شود.
اال او در مورد درس و حصیدلدش پدرسدیددم :
م تب را قدرید دا اال دوره ابدتددای در تدندان
شروع کردم چون میدانستم سطی درس در
افغانستان ضعیف است و پای مدن هدم بسدیدار
ضعیف برای هنین قری ا اال نقط صفر هند
چیز را شروع کردم دوباره ب موختن.
سوا بعدی را اییدیدوند پدرسدیددم قسدند کد
خود در او گدفدتدیدو اشداره کدردی هددفدت
کنک ب انسان هاست در ییده چ برنام ید
برای کنک ب انسدان هدا داری؟ نداهدیدد اگدر
هنیییون با پشت ار در مورد حدصدیدن پدیدش
برود در ییده ی نزدیک با مدرک تیسانس در
رشت ی النان و الاینان فارغ حصین میدشدود
و ناهید میرواهد بدیدشدتدر بد خدودو الحدندت
بدهد و در اییده دور با اراده مدحد دم و پشدت
کار قوی ا مقطی دکترا ایدن رشدتد را پدیدش
ب د ددرد الیددرا ی د د اال مش د ددال النددان ب د
خصوص در افغانستان کن ود متدردصدص در
رابط بدا الندان و الایدندان یدا بدیدنداری هدای
مربوط ب النان ک امرواله جدان هدزاران را
در ن سرالمین میییرد.
اال او پرسیدم یدا داکدیدون فد در کدردی وارد
دنیای سیاست شوی؟ او بد سدواتدم ایدیدیدوند
پاس داد :بدلد در اوایدن وقدتد وارد کشدور
تنان شدیم ب ایی باید وارد دنیدای سدیداسدت
شوم ف ر کرده بودم و اال سا  ۰۲۱۲ا سدا
 ۰۲۱۷عضدو حدذب  CDUبدودم امدا وقدتد
فهنیدم اال طری سیاست کاری کرده ننیتدواندم
اال دنیدای سدیداسدت خدداحدافدمد کدردم چدون
هنزمان ب دحدصدیدن در المدیدید ی الندان و
الاینان و بیناری های مربوط بد رحدم فد در
کرده بودم .امرواله عداد الیادی اال الندان در
افغانستان ب علت ابتال ب عفوندت رحدم و یدا
م تال شدن ب سرطان دهان ی رحم جان خود
را اال دست میدهید دتیلش کند دود مدتدردصدص
النان ک خودو نیز الن باشدد اسدت الیدرا ن
میطق چیان در جهن و نادان فرو رفت ک ب
علت سیت بودن و سدیدسدتدم مدردسدا ری ن
جدامدعد اال یدک سدو اکددادر خداندواده هدا بد
دختران مجا درس خواندن را نند دهدیدد و
اال سوی دییر المان ک النان و یا دختران با
مش ال بیدنداری هدای مدربدوط بد دسدتدیداه
یاسل روبرو م شود اکار نها ح مراجع
ب دکتر مرد را ندارد برای هنین مسدیدرم را
جهت کنک ب الندان دغدیدیدر دادم .اال نداهدیدد
پرسیدم چ شد ک ویدیوهای را هی کردی و
شرصیت را انتراب کردی ک اال ن طدرید
هم طرال ف ر ندادرسدت الندان را مدورد ندقدد
قرار دهد و هدم جدامدعد ی مدردسدا ری و
دوتت غرق در فساد را؟
ادامه در صفحه ی 01
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بش
خشونت علیه زانن خشونت علیه ریت است
ب رسی نقش قوانین خشونت آمیز
عمیه زنای
م نم م ادی

انن موضوع را به استناد  3ماده اول از
اعالمیه جهانی حقوق بش آغاز میکنیم :
ماده  :1نام افراد بشرا الاد ب دنیا م یید
و اال تحاظ حیایت و حقوق با هم برابرند ر
هن دارای عقن و وجدان هستید و باید نس ت
ب ی دییر با روح برادری رفتار کیید.
ماده  :2هر کس م واند بدون هیچ گون
نایزا مرصوصا اال حیث نژادا رنگا
جیسا البانا مذهبا عقیده سیاس یا هر
عقیده دییر و هنچیین ملیتا وضی
اجتناع ا ثرو و د یا هر موقعیت
دییرا اال نام حقوق و کلی الادی های ک
در اعالمی حاضر ذکر شده استا بهره مید
گردد.
ب عالوه هیچ عیض ب عنن نرواهد مد
ک م تی بر وضی سیاس ا اداری و قضای
یا بین اتنلل کشور یا سرالمیی باشد ک
شرص ب ن عل داردا خواه این کشور
مستقنا حت قینومت یا غیر خودمرتار بوده
یا حاکنیت ن ب ش ل محدود شده باشد.
ماده  :3هر کس ح الندگ ا الادی و امییت
شرص دارد.
هنانیون ک مشهود است ا ضادهای
حقوق و قانون هم در ایران کم نیستید؛ با
میز
وجود ادعاهای ح ومتا قوانین عی
بسیاری هم چیان علی النان در قلنروهای
مرتلف هم چون «قانون خانواده»ا «قانون
ارث»ا «قانون مجاالا اسالم »و ررر
وجود داردر
حال نگاهی به قوانین تگعض امیز عمیه زنای
در جمهوری اسالمی ان ای میپ دازنم :
ط اصن  20هنة افراد ملت اعم اال الن و
مردا در برابر قانون برابرند و اال هنة
حقوق انسانيا سیاسيا اقتصاديا اجتناعي
و فرهییي با رعایت مواالین اسالم
برخوردارند.
ط اصن21ا «دوتت مؤظف است حقوق
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با رعایت مواالین

الن را در نام جها
اسالمي ضنین نناید».
اما قید شرط «مواالین اسالم »روالن پیاده
کردن هن اف ار ار جاع این رژیم علی
النان در سایر قوانین استر نها هنین الن
ستیزی را در بید بید هن قوانین دییر و
هنچیین در ش افها و پیچ های موجود در
قوانین خود نهادیی کردهاند.
قانون مدني رژیم النان را قانونا ً ب صور
برده مرد عریف م کید.
ط ماده  1210سن بلوغ برای دختر  ۹سا
قنری و برای پسر  ۱۲سا استر عالوه بر
ن در ماده 1001االدواج دختر بچ ها ق ن
اال ۱۹ساتی با اجااله وت مجاال است.
مطاب ماده « ۱۱۲۲قانون مدن »ا ریاست
خانواده اال خصایص مرد استر هنین ماده
م واند نشان گر نابرابری حقوق در
رواب بین الن و شوهر باشدر
براساس هنین قانونا ح عیین مس ن هم با
مرد استا هنان طور ک ماده  ۱۱۱۷این
قانون نیز م گوید« :شوهر م واند الن
خود را اال حرف یا صیعت ک میاف مصاتی
خانوادگ یا حیایا خود یا الن باشدا میی
کیدر»
قانون مدن ح طالق را هم در اختیار مرد
گذاشت است هر چید الن نیز م واند حت
شرایط اال دادگاه قاضای طالق کیدر اال
جنل این شرای ن است ک الن بتواند در
دادگاه ثابت کید ک ادام الندگ الناشوی
موجب «عسر و حرج »وی م شودر
ماده 1110الن را موظف م کید در میزتي
ك شوهر عیین ميكیدا سكیي گزیید.
ط مواد  1123و  1120مرد م واند الن
خود را ب د ین الیاد اال جنل بیناریهای
مرتلف و نابییای اال هر دو چشم طالق دهدر
حت اگر این شرای برای الن در حا عقد
وجود داشت استر در مقابنا ط قانون
مدن رژیما النان برای درخواست طالق با
پیچیدگ های فراوان مواجهید.
صره ماده ۱۱۹۲
عسر و حرج مطاب
قانون مدن ا ب وجود مدن وضعیت است ک
ادام الندگ را برای الوج با مشقت هنراه
ساخت و حنن ن مش ن باشدر خشونت علی
النان پدیده ای ط یع در قوانین جنهوری
اسالم است و با ایی ضرب و شتم علی
النان در صره ماده  1130شناره  0حت
عیوان دتین موج برای طالق نوشت شدها
عنالً هیچ حسابرس قانون ب دن ا نداردر
قضا هنچیین ب راحت چشنان خود را بر
معدود قوانین خودشان ک ب نفی النان وضی
شده باشیدا بست و با وجی «رعایت مواالین
مضاعف
اسالم »النان را مورد عی
قرار م دهید.
بیا بر ماده  060غیر اال پدر و جد پدری

کس دییری ح ندارد بر صغیر وص معین
کید (یعی حت مادر چیین حق ندارد) .
ط ماده  705قانون مدن رژیم در رابط
با سهم ا رثا اگر او د متعدد باشید و
بعض اال نها پسر و بعض دختر باشیدا
پسر دو برابر دختر ارث م برد.
بر اساس ماده 1060ا االدواج الن ایران با
ع خارج در مواردی هم ک مانی قانون
نداشت باشد موکو ب اجااله ب خصوص اال
طرف دوتت است.
برخ اال مصادی عسر و حرج مطاب این
قانون ع ار هستید اال « :رك الندگ
خانوادگ وس الوج حداقن ب مد شش
ماه متوات و یا  7ماه متیاوب در مد یك
سا بدون عذر موج »؛ «اعتیاد الوج ب یك
اال انواع مواد مردر و یا ابتال وی ب
اتكل ك ب اساس الندگ
مشروبا
خانوادگ خلن وارد ورد و امتیاع یا عدم
امكان اتزام وی ب رك ن در مد ك ب
شریص پزشك برای رك اعتیاد الم بوده
استر در صور ك الوج ب عهد خود عنن
ن ید و یا پس اال ركا دوباره ب مصرف
موارد مذكور روی وردا بیا ب درخواست
الوج ا طالق انجام خواهد شد»؛ «محكومیت
قطع الوج ب ح س پیج سا یا بیش ر»؛
«ضرب و شتم یا هرگون سوء رفتار مستنر
الوج ك عرفا ً با وج ب وضعیت الوج قابن
حنن ن اشد »و «ابتال الوج ب بیناری های
صعب اتعالج روان یا ساری یا هر عارض
صعب اتعالج دییری ك الندگ مشترك را
مرتن نناید ».موارد میدرج در این ماده مانی
اال ن نیست ك دادگاه در سایر مواردی ك
عسر و حرج الن در دادگاه احراال شودا حكم
طالق صادر کیدر
اال سوی دییرا ن یها جاوال ب هنسر در
قوانین ایران جرم شیاخت نشده بل حت
مطاب قانون مدن ا الن ملزم ب ن ین
جیس اال هنسرو است و چیان چ بدون
مانی مشروع اال انجام وظایف الناشوی
خودداری کیدا مستح نفق نرواهد بودر
مطاب «قانون گذرنام »ا النان برای دریافت
گذرنام و خروج اال کشور نیاالمید موافقت
کت هنسر خود هستیدر
براساس ماده  ۱۱۱۲قانون مدن ا
«حضانت »[ب معیای پرورو و نی دارى
و ربیت جسنى و روحى كودك] هم ح و
هم لیف واتدین استر در صور جدای
پدر و مادر اال یک دییرا حضانت اطفا ا
سن هفت ساتی ب مادر واگذار شده پس اال
ن در صور بروال اختالفا با رعایت
مصلحت کودکا با نمر دادگاه عیین م
شودر
قوانین حضانت در بسیاری اال موارد نس ت
میز هستید؛ برای ننون ا
ب مادر عی
6

زندانیان سیاسی آزاد باید گردند
حت اگر حضانت کودک پس اال جدای ب
مادر واگذار شودا چیان چ مادر االدواج
کیدا حضانتش را اال دست م دهدر این در
حات است ک چیین محدودیت برای پدر
وجود نداشت و االدواج مجدد پدر باعث اال
بین رفتن ح حضانت وی نن شودر
اما «قینومت »[ک مربوط ب مساین مات و
حقوق کودک م شود] یها برعهده پد یا جد
پدری استر در نتیج ا حت در مواقع ک
حضانت فرالند ب مادر واگذار م شودا
قینومت هنچیان با پدریاجدپدری خواهد بودر
النان هم چیین در بسیاری اال موارد اال سهم
ا رث کم ری نس ت ب مردان برخوردار
هستیدر مطاب ماده  ۹۷۹قانون مدن ا در
صور ن ودن هیچ وارث دییر ب غیر اال
الوج یا الوج ا شوهر نام رک الن متوفاه
خود را م برد اما الن فق نصیب خود
رک شوهر در ح م ما
را«:بقی
اشراص بالوارث و ابی ماده  ۲۱۱خواهد
بودر»
ماده  ۹۱۹قانون مدن هم اکید م کید«:در
نام صور مذکوره در این م حثا هر یک
اال الوجین ک النده باشدا فرض خود را م
برد و این فرض ع ار است اال نصف
رک برای الوج و ربی ن برای الوج در
صور ک میت او د یا او د او د نداشت
باشد و اال ربی رک برای الوج و ثنن ن
برای الوج در صور ک میت او د یا
او د او د داشت باشد و مابق رک بر ط
مقررا مواد ق ن مابین سایر وراث قسیم
م شودر»
ماده  ۹۲۷قانون مدن هم م گوید«:اگر
متوف ابوین نداشت و یک یا چید نفر او د
داشت باشدا رک ب طری ذین قسیم م
شود :اگر فرالند میحصر ب ی باشدا خواه
پسر خواه دخترا نام رک ب او م رسدر
اگر او د متعدد باشید وت نام پسر یا نام
دخترا رک بین ن ها باتسوی قسیم م
شودراگر او د متعدد باشید و بعض اال ن
ها پسر و بعض دخترا پسر دو برابر دختر
م بردر»
هر چید قانون مدن ب صراحت صح ت اال
چید هنسری نن کید اما در برخ اال مواد
قانون مدن ب چید هنسری اشاره شده است؛
ب عیوان ماا ا ماده  ۹۷۰قانون مدن عیوان
م کید« :در صور عدد الوجا ا ربی یا
ثنن رک ک عل ب الوج داردا بین هن
نان باتسوی قسیم م شودر»
اسالم ا سن
قانون مجاالا
مطاب
مسووتیت کیفری  ۹سا نام قنری (برابر با
 ۲سا و  ۹ماه شنس ) برای دختران و ۱۲
سا نام قنری (برابر با  ۱۷سا و  ۷ماه
شنس ) برای پسران استر این مسات ب
ویژه با وج ب این ک مجاالا برخ اال
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جرایم در قانون مجاالا اسالم مرگ
استا مراتف عهدا بین اتنلل دوتت ایران
و ب ویژه «کیوانیسون حقوق کودک »استر
»دی « [خون بها] ع ار اال مات است ک
در جرایم بر نفس یا عضو غیرعندی و یا
جرایم عندی ک ام ان اجرای قصاص وجود
نداردا ب مجی علی یا اوتیا دم مجی علی
(در صور فو مجی علی ) داده م شودر
مطاب ماده  ۹۲۱قانون مجاالا اسالم ا
دی الن و مرد ی سان است ا وقت ک مقدار
دی ب ثلث دی کامن برسدر در ن صور ا
دی الن نصف دی مرد استر
عی در میزان دی الن و مرد گاه نیز م
واند مش ال را در اجرای قصاص فراهم
ساالدر ماده  ۹۲۰قانون مدن در این
خصوص م گوید« :هرگاه الن مسلنان
عندا کشت شودا ح قصاص ثابت است ت ن
اگر قا ن مرد مسلنان باشد [ اال ن جا ک دی
وی دو برابر دی مقتو است] وت دم باید
پیش اال قصاصا نصف دی کامن را ب او
بررداالدر در نتیج ا چیان چ خانواده مقتو
وانای پرداخت ماب اتتفاو دی را نداشت
باشیدا اجرای قصاص من ن نرواهد شدر»
»قتن ناموس « ب صراحت در قانون
مجاالا اسالم ب رسنیت شیاخت شده و
ی اال موارد سقوط مجاالا قصاص برای
مرد استر مطاب ماده  ۱۹۲این قانونا هر
گاه مردی هنسر خود را در حا النا با مرد
اجی مشاهده کید و علم ب ن ین الن داشت
باشدا م واند در هنان حا ن ها را ب قتن
برساندر»
مطاب قوانین مصوب پس اال ظهور انقالب
اسالم ا النان موظف ب حفظ حجاب
(پوشاندن بدن و موی سر خود) در معابر و
م ان های عنوم هستیدر مطاب ماده ۱۹۲
قانون مجاالا اسالم ا مجاالا عدم رعایت
حجاب در معابر و انمار عنوم ا ح س اال
 10روال ا دو ماه و یا اال  70ا  700هزار
لایر جزای نقدی استر
قوانین فوق یها شامن برخ اال قوانین عی
میز علی النان استر هر چید قوانین دییری نیز
وجود دارند ک با وسن بدانا النان م وانید
میز محفوظ
خود را اال برخ قوانین عی
بدارند؛ ب عیوان ماا ا مطاب ماده  ۱۱۱۹قانون
مدن ا الن و شوهر م وانید هر شرط را ک
مراتف با مقتضای عقد االدواج ن اشدا در ضنن
عقد االدواج یا عقد الم دییر تحاظ کییدر در
نتیج ا النان م وانید حقوق را ک ب موجب
عقد االدواج اال دست م دهید (ب ع ار دقی
را برای برخورداری اال ن نیاالمید اجااله
شوهر هستید) را در عقدنام خود ذکر کییدر
متاسفان بسیاری اال النان اال اال قوانین مربوط ب
االدواج و راه کارهای قانون ن اطالع نداشت
و یها هییام ک ب مش ل برخورد م کییدا
متوج نابرابری های حقوق موجود م شوندر

ات ت ماده دییری نیز در قانون مدن وجود دارد
ک م واند ب کنک النان ک ب د یل اقدام ب
درج شروط ضنن عقد در عقدنام خود ن رده و
قادر ب متقاعد کردن دادگاه در صدور ح م
طالق نیز نشده اندا بیاید و ن استفاده اال «طالق
خلی »استر مطاب ماده  ۱۱۷۱قانون مدن ا در
طالق خلیا الن م واند در مقابن مات ک ب
شوهر م دهدا اعم اال این ک ما مزبور عین
مهر یا معاد ن و یا بیش ر و یا کم ر اال مهر
باشدا طالق بییردر
ن ت دییری ک شاید بسیاری اال افراد اال ن
گاه نداشت باشیدا ن است ک هر چید در
قوانین ایران ب طور خاص قوانیی برای حنایت
اال قربانیان خشونت خانی وجود ندارد اما این
قربانیان م وانید با وسن ب قانون مجاالا
اسالم (و مواد مربوط ب ضرب و جرح
عندی) ب پلیس مراجع کرده و برواهید ک ن
ها را برای معایی و گواه و عیین طو درمان
ب پزش قانون معرف کیدر
پس اال مراجع ب پزش قانون و اخذ طو
درمانا النان قربان خشونت باید ب مجتنی
قضای محن وقوع خشونت مراجع کرده و
ش ایت خود را ث ت و مجاالا شوهر را در
خواست کییدر این اقداما اال ن جهت ک فرد
خشونت ورال را متوج عواقب اقداما خود م
کیدا بسیار اهنیت داردر
النان ا اال نرستین قربانیان اعنا سرکوبیران
رژیم جنهوری اسالم و قوانین و مصوبا
بغایت ار جاع ن ها بوده اندر این قوانین و
مصوبا قرون وسطائ و و اپسیرایان ک در
شنار وحشیان رین قوانین ضد بشری می اشیدا
ح صنیم گیری و الادی عنن را کامال اال النان
ایران ک در معرض ستم چید ی قرار دارندا
سلب کرده و نها را ب الیردستان و بردگان
ام د ساخت استرالنان باید اال فرامین و
دستورا شوهرا پدر ا پدر بزرگا برادر وررر
اطاعت کرده و بدون اجااله نها اقدام ب کاری
ن ییدر استردام النان در بسیاری اال ادارا دوتت
منیوع اعالم شده و در مسائن الناشوئ و
خانوادگ بیدهای گران بر پای النان الده شده
استر اصن  20قانون اساس ار جاع جنهوری
اسالم ا عوامفری ان اعالم میدارد ک « هن
افراد ملت اعم اال الن یا مرد ی سان در حنایت
قانون قرار دارند و اال هن حقوق انسان ا
اقتصادیا اجتناع و فرهیی با رعایت مواالین
اسالم برخوردارندر »

اما معی این «برخورداری »اال » حقوق انسان ا
سیاس و رررر با رعایت مواالین اسالم« چیزی جز
اسار و بردگ النان ایران و محروم ساختن نها اال
کلی حقوق انسان و اجتناع وررررننی اشدر
در مورد قوانین ضد الن در جنهوری اسالم ک در
حرف خود را ساتوسان پاک ومیزه نشان داده و در
عننا مر ب انواع فساد وسی کاریها میشونداحافظ ا
چ خوو مییوید:
واعمان کاین جلوه در محراب و می ر می یید
چون ب خلو میرسیدا ن کار دییر می یید
مش ل دارم ال دانشنید مجلس باال پرس
وب فرمایان چرا خود وب کنتر می یید
7
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در نکسالگی  METOO #نگاه ما به مقوله آزار جن ی زنای چقرر تغیی ک ده است؟
ف نگا م ادی پور
فعال حقوق زنای و عضو کانوی دفاع از حقوق بش در ان ای

در اکت ر سا  2015اتیسا میالنو اال النان
سراسرجهان خواست ک جربیا خود را اال
الار جیس با ب اشتراک گذاری هشتگ
 #METOOبیان کیید و با این شیوه فضای
را برای مح وم کردن هر گون الار جیس
النان در محیطهای مرتلف ایجاد کیییدر
هشتگ یاد شده دین ب جی ش اعتراض
در سراسر جهان شده و بارها و بارها در
ش های اجتناع ب اشتراک گذاشت شده و
موج پدید مده اال ن نیز در عاتم واقع ,
پروندههای الار جیس افراد الیادی اال جنل
افراد سرشیاس اال سیاستندار گرفت ا
هیرمید و هی کییده و کارگردان سیینا را
برمال کردر
هفت گذشت مجل اشریین ب میاس ت یکسات
شدن هشتگ  ,#METOOنتایج یک
نمرسیج در خصوص میزان فراگیری و
اثیر این هشتگ و جی ش برخواست اال ن را
میتشر کردر نمرسیج یاد شده وس
موسس حقیقا  Kanter Publicو برای
مجل اشریین در فاصل المان  25سرتام ر
ا  10اکت ر  2010و ب صور لفی انجام
شده است و  1000الن و مرد در این
پاس
نمرسیج شرکت کرده و ب سوا
داده اندر نتیج این نمر سیج در مقات ای
حت عیوان" اکاریت مردم تنان چاتش
 #METOOرا مفید م دانید" میتشر شدر
نتایج این نمرسیج مییوید ک ب طور کل
 66درصد اال شرکتکییدگان ,چاتش ایجاد
شده و بحثهای نشا گرفت اال نرا-
براطر روشن ر کردن ابعاد مسایل ک در
المیی الار جیس النان وجود دارد -ما ت و

موثر شریص دادهاند و یها 26درصد
مردان و 20درصد النان اعالم کردهاند ک
اثرا این چاتش را میف ارالیاب م کیید و
یا عالق ای ب این بحث ندارند؛ و اشریین
م نویسد ک این مای عجب است الیرا
هنیش ادعا م شد ک این بحث صرفا
مرتص ب گروه منتاالی اال مردم شهرهای
بزرگ بوده و عنوم مردم اتتفا خاص ب
ن ندارندر ات ت در این نمرسیج سوا
دییری هم در خصوص میزان اعتقاد
شرص شرکتکییدگان ب برابری الن و مرد
و نیز صور نها اال بهتر شدن دنیای ک در
ن النان هم ب اندااله مردان قدر داشت
باشید مطرح شده است و نتیج نهای میزان
برابری خواه با ی را در بین تنان ها و
هنچیین ناین نان ب قدر گرفتن بیشتر
النان در دنیا را نشان م دهدر
بررس ماری اال میزان اثیر این جید دش در
ایران صور نیرفت است وت سدواتد کد
جا دارد مطرح شود این است کد صدرفدیدمدر
اال هنراه کردن و یا ن ردن مردم ایدران بدا
چاتش  ,METOOدر یکسا گذشتد چدقددر
موضی مردم ما نس ت ب بدحدث الار جدیدسد
النان غییر کرده و یا نان را بد دفد در و یدا
با ر اال ن ب اقددام عدندلد واداشدتد اسدتر
جواب سوا یقییا چیزی شد دید ندچد کد در
تنان و برخ کشورهای اروپای دیدیدر ر
داده نرواهد بود و انتماری هم در این جدهدت
ندیدسددت؛ وتد بدا ددوجد بد رسداند اید شدددن
مواردی اال الار جیس الندان و دخدتدران (و
برصوص کودکان کد مدتداسدفداند در بدرخد
موارد میجر ب قتن کودک هم شده اسدت) در
ی سا گذشت  ,شدایدد دیدیدر دور اال اندتدمدار
ن اشد ک دوقدی داشدتد بداشدیدم اقدن در بدیدن
قشری اال جامع ک در فضای مجداالی فدعدا
هسددتددیددد و ب د صددور مددر ددب ش د د د هددای
اجتناع را دن ا م کیید شاهد واکدیدشد در
دنیای واقع و ن مجاالی باشیمر
شایع ای ک در هفت گذشت م ی بدر احدتدندا
جاوال ب کودک ب نام دندیدا ویسد – دخدتدر
بچ ای ک ابتدا خ ر فدو وی در الیدر وار
دیدوار مددرسد اید در ید د اال روسدتدداهددای
استان کردستان میتشر شد و بدعدد بد ندقدن اال
بددرخ د خ د ددرنددیدداران مددحددل د شددایددعددا د در
خصوص جاوال و قتن وی نیز با گدرفدت -
پرش شد و واکیش ک نس ت بد ایدن شدایدعد
در فضای مجاالی قدوی در و پدررندگ در اال
هن ش ن گدرفدت ,اال عددم بدهد دود چشدمگدیدر

موضی مردم ما نس ت ب الار جدیدسد الندان
در جامع خ ر م دهدر وقت هدیدوال صدحد دت
اال ن است ک " تطفا ا اث دا نشددن دجداوال
در پددزش د د قددانددون د اال انددتددشددار خ د ددر ن
خودداری کیید و ب بدروی خداندواده مدتدوفد
ف ر کیید" ,یعی هیوال هم جامع مدا گدرفدتدار
این کجفهن است ک فردی ک مدورد دجداوال
قرار گرفت ب بدرو شدده و اال ایدیدرو جدهدت
حفظ برو و اعدتد دار و حدرمدت خدود فدرد و
خانواده و اقوام وی بهتر است ک خد دری در
مورد جاوال میتشدر نشدود و اقدن دا دایدیدد
پدزشد د قداندوند  ,رحدم کددرده و نشدر ایددن
ب بروی را بد داخدیدر بدیداندداالیدد! کدوشدش
برای عدم نشر اخ ار کذب و یا ش ه دار قابدن
درک ,پذیرفتی و کدامدال درسدت و اخدالقد
است وت نچ ک در ایدن مدورد الاردهدیدده
است ,اصرار بر ار اط دادن برو و حدیدادیدت
خانواده فرد قربان ب ظلن ک غیرانسان و
غیراخالق بر او وارد شدده اسدت ,مد بداشددر
وقت در هنین فضدای مدجداالی -کد صدور
م شود چیدان سیریت هم بدا فضدای واقدعد
کشدورمدان نددارد و بد بدیداند فدرهدیدردتد ددر
م نناید  -در جدواب ایدن سدوا کد " یدا در
یکسا گذشت مدواردی اال الار جدیدسد را
البان النان خانواده خود شیدیددهایدد؟" پداسد هدا
قاطعان "ن " هسدتدیدد و یدا بدد در اال ن "ند
خوش رتان در خداندواده مدا مدوردی اال الار
برای النان یا دختران ر ندداده اسدت" ,پد
م بریم ک چ میزان در المیی اگاه بدردشد
ب جامع در مورد ابعاد الارهدای جدیدسد و
نیز فرهیگساالی بدرای جدامدعد  -کد جدای
مجرم و قربان را عوض ن ید  -کن ود داریم
و بایست برای ن ب صور مسدتدندر دالو
کییمر
الار جیس مرتص ب هیچ گروه ,ط ق  ,سن,
قوم ,جغرافیا ,فرهیگ و رده اجتناع نیست
و اال طرف محدود ب جاوال جیس هم ن وده
و هن ما جرب نرا در محیطهای مرتلف
داشت ایمر این خشونت عریان علی ما کاست
خود ما ب عیوان
نن شود میر ایی
قربانیان ن اعالم کییم ک "من هم" جرب
ناخوشایید و الاردهیده تنس ناخواست در
اماکن عنوم  ,شییدن شوخ های جیس ,
دریافت پیشیهادا ب شرمان اال مردهای
اطراف -اال هن ار و هن الس گرفت ا
فروشیدگان مغاالهها -الار خیابان و متلک
و نیاههای سییین اطرافیان را بارها و بارها
داشت امر بار غییر نیاه غل جامع ب مقوت
جاوال و الار جیس النان او اال هن بر
دوو ما یعی النان جامع است ک قربان
هررواله نیمر این ما هستیم ک ن اید اجااله
بدهیم با نیاه سراسر غل " قربان خود
مقصر اصل است" ی ار دییر قربان
شویمر/
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ادﯾﺎی و ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ
اصغ کام وا

در ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻫﻢ واره در ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و
ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮای را ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ
و ﺳﺮ ﮐﻮب ﻗﺮار داده اﻧﺪ .و اﺳﻼم ﮐﻪ ﻧﯿﺰ
رﯾﺸﻪ در ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ دارد ﻧﯿﺰ درﮐﺘﺎب و
در اﺣﮑﺎم ﺧﻮد اال ان اﺣﮑﺎم ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ماا در یا نساء( )77ا (۰۰
روم ) ٬ننن ()۲۲ا عراف()01ا عی و (

سف ه کارگ خالی ست
سح باباسجمی

نقش کارگری اصطالح گسترده برای یک
حرکت جنع اال سوی کارگران برای ایجاد
ش ن های کارگری و گرفتن حقوق خود اال
کارفرمایان و دوتت استر این حرکت م
واند باعث ایجاد یک دوتت کارگری نیز
شودر گسترو روالافزون اعتصابا
کارگری و شدید خیزو های خیابان
کارگرانا ب ویژه در ماه های پائیز و سرس
المستان سا 75ا نیاال ب برنام ریزی و
ساالمان ده این م ارالا را مشغل روال

ﻧﻬﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮان اال هنجیس

ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻢ در ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻢ در ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﻣﺎس ﮐﻮﯾﻨﺎس ﮐﻪ او را
اال ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ را "ﺷﺮارﺗﯽ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽا
ﺣﯿﻮاﻧﯽ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ" خوانده استر ا غاال
انقالب جیس در ده 1760ا نام فرق های
مهم مسیحیت هنین دیدگاه واحد را در مورد
مسأت ی هنجیس گرای داشتیدر
ﺑﻪ ﻋﻼوها ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ در
ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ
واﺣﺪی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ بودندر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎ
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ ا سا  1765در انیلیس
غیرقانون بودر این کار در کشورهای
اروپای نمیر اتنان ا ده  1750غیرقانون
بود و ا هنین اواﺧﺮ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ین پییرد قانون
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ مری ای
داشتر
در اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ رم ﻣﺪه اﺳﺖ:
"اﻋﻤﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻼف قانون ط یعت
است و ب هیچ وج نن وان چیین اعنات
را پذیرفتر" (ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ) اﮔﺮ ﻓﺮد ﻫﻤﺠﻨﺲ
ﮔﺮا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اال اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺨﺼﻮصا ﺑﻠﮑﻪ اال
ﺗﻤﺎم دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ الﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺑﭙﺬﯾﺮدا ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ
ﻣﺮالﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 20ا )30
ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
اﷲ در ﻗﺮان اال دو ﻗﻮم ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻏﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﺎی "ﻗﻮم ﻟﻮط" و "اﺻﺤﺎب اﻟﺮس" ﯾﺎد
ﮐﺮدهر( ن ﻃﻮر ﻣﺤﻤﺪ در ﻗﺮان ﻣﯿﮕﻮید) اﯾﻦ
دو ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﺮﺧﻮرداری اال ﺛﺮو و
ﻗﺪر و اﺳﺎﯾﺶ و اراﻣﺶ درالﻧﺪﮔﯽا اال یک
ﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد روی
اوردﻧﺪ و اال ﺳﻮی و اال ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺷﻨﯿﻊ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻗﻮم ﺑﺎ
ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ ( .اال
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ) الﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻣﺎم
ﺻﺎدق وارد ﺷﺪﻧﺪ و الﻧﯽ اال اﻧﺎن اال ﻫﻤﺠﻨﺲ
ﺑﺎالی (ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮای) الﻧﺎن ﺳﻮا ﮐﺮد و
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻓﺮﻣﻮد ﺣﺪً ن الﻧﺎ اﺳﺖ .الﻧﯽ
ﮔﻔﺖ :در ﻗﺮ ن ﺳﺨﻨﯽ اال ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎالی
“ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ”اﻣﺪه اﺳﺖ؟ اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻓﺮﻣﻮد :اری اﺻﺤﺎب رس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ .
دﻗﺖ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎی رذﯾﻠﺖ ﻗﺮای
وﻣﺤﻤﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آی ﻣﺬﻫﺐ و
ﻗﺮای و اﷲ اﺳﺖ
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ را
ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻟﻐﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ ﮔﻨﺎه ﻟﻮد! ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی اصل
مسیحیت چیین موضوع دارندر هنجیس

عده ای اال کارگران کردر برای این کارا
جارب و سیت های پیشین ب صور
اتیوهای حاضر و ماده ای در مقابن چشم
افراد قرار م گرفتیدر هنانطور ک یک روال
برصوص در جهان ب نام روال جهان
کارگر در دنیا وجود داردا هن قشر اال مردم
با گرام داشت این روال ب استق ا روال
کارگر م روندر متاسفان در ایران ط ق ی
کارگران اال هیچ ح و حقوق برخوردار
نیستیدا دوتت دی تا وری جنهوری اسالم
ایران با استانار این ط ق ستندیدها اعم اال
الن و مرد سع دارد با فشار مضاعف و
طاقت فرسا عرص را بر نان یگ ر
ساالدر کارگران چ بسا ماه ها حقوق ناچیز
دریافت م کیید و در اعتراض ب بدیه
رین مطات ا ک دریافت حقوق معوق شان
است محرومیدر در این شفت باالار گران و
فقر عده کایری اال کارگران عرص را بر
کارگران یگ کرده استر دوتت ب
اعصابا کامیون دارانا کارگرانا معلنان
و ررر وقع نن گذارد و هیچ اقدام در
جهت به ود الندگ این قشر الحنت کش
جامع نن کیدر سفره کارگران هر روال
خات ر م شود و کودکانشان با ش م های
خات سر بر باتین م گذارندر چ کس پاس
گوی اییهن ظلم و ستم و ب فاو هاست؟

چیون است ک قاالاده ها در خارج اال
کشورب فریی و خوو گذاران م پرداالندر
پو های کالن را اختالس م کیید و بر
دارای هایشان در بانک های اروپای افزوده
م شودر اما جواب اعتراض کارگر الحنت
کش شالق و ش یج و الندان و با وم استر
این الاتو صفتان قریب ب  00سا است ک با
م یدن خون مردم و کارگرانا کشور را
دین ب ویران ای کرده اندر خ رهای ناگوار
نشان اال فشار و مش ال ست ک گری ان
کارگران را گرفت است ر کارگران ک در
استیصا اال حن مش ال شان خود را حل
ویز م کیید و ب الندگ خود پایان م
دهیدر چ کس پاس گوی این مقدار رذاتت و
ب عداتت ست؟ ا ک باید شاهد این
نابرابری ها و ستم باشیم؟ ر یها راه پایان
دادن ب کارنام ی سیاه و خونین جنهوری
اسالم و نجا اال دی تا وری ح ومت
ایرانا ا حاد و هن ستی هن مردما هن
کارگرانا معلنانا دانشجویان و ررر استر /
هب سازمان راهیی زن بپیوندید
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رافه ،آسایش ،شادی و بازی حق تمام کودکان است
فصمی جرنر از مگارزا دخت ای  ......ادامه صفحه ی 5
اال کودک بد بداالیدیدری عدالقد ی شددیددی
داشتم اما اال جای ک فساد در دندام عدرصد
ها در افغانستان رخی کرده دنیدای سدیدیدندا و
یا ر را هم دربر گرفت است.
وقت هرا بودم بعض اال دوسدتدان دوران
م ت م " مدرس ام "مرا شوی م کردند کد
درعرص هیر باالییری قددم بدیدذارم و مدن
هم درخواست کردم کد در رادیدو دلدوالیدون
هرا یا یا ر نقش باالی کیم اما کسد جددی
نیرفت و درخواستم ب پداسد مدان ,بدعدد هدا
فهنیدم ک در افغانستان اگر میرواه دواتدت
هم بروی باید واسط داشت باش وگرن بایدد
با درد کلی دست و پیج نرم کی .
اال وقت ک ب تنان مدم ب ف ر این کد مد
شود اال طری طیز اف ار نادرست الندان در
مقابن خود و ی دییر را نقد کرد افتادم اما بد
ایی باید مطاتب و دیاتوگ هدای طدیدز هدای
صویری ام قوی و کارساال باشد .خیل فد در
کردم و حساسیت خاص در مقابدن کدارهدایدم
داشتم صنیم داشتم حت نمر یک فرد حرفد
ی باشم و کارهای خود را هی کیم در اواین
ویدیو های خود را برای چید ن اال دوسدتداندم
م فرستادم چون ف ر می ردم کارهایم خیل
حرف ی ندیدسدت غدافدن اال ایدید د دوسدتداندم
مددحددتددوی ویدددیددوهددا را پسددیدددیددده و پددای ایددن
صدداویددر بدددون اجددااله ی خددودم ب د دنددیددای
مجاالی باال شد .سرت ناراحت شدم چدون اال
نمر خودم پالن هایم خدراب شدد و اال سدوی
دییر ب این موضوع اال بدعدد افد دار سدیدتد
جامع " م وانیم ویدیو هایش را نشدر کدیدیدم
چون دختر است ب عیوان جیس ضعیف هیدچ
کاری اال دستش ساخت نیست"ندیداه کدردم بدا
پلیس تنان ناس گرفتم چون کارهدایدم بددون
رضایتم نشر شده بود .المان ک پلیس تدندان
اال این موضوع مطلی شد جریان را پییدیدری
کرد اما نتوانسدت دقدیدقدا شدردصد کد بدرای
اوتین بار ویدیوی من را بد دیدیدران ارسدا
کرده و یا در صفحا اجتناع نشر کرده را
پیدا کید اما اال این ک دختری اال یک جدامدعد
ی سیت وانست ب خود جرا بدهد و چیدیدن
کارهای را ث ت کید ابدراال خدرسدیددی کدرد .
اکار کسان ک ویدیو را دیده بودند شروع بد
جستجوی من در ش ی اجتناع فیسد دوک
کردند عدادی راض و امدا دعددادی سدردت
عص ان و ناراحت ,روال بد روال بد دعدداد
درخواست دوست در ش های اجتناع ام
بیشتر شد و ناهید ب مادر س یی معروف شد
.اال ناهید پرسیدم شرصیت مادر س دیدید در
طیز هایت چیون است؟ شرصدیدتد کد مدن
در بعض اال طیز هایم اال ن استفاده م کیدم
النیست بسیار سیت با اف اری عقب مانده کد
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در جامع ی مدرن غرب الندگ م کید و با
رقابت های ناساتم با دییر الندان دخدتدر خدود
را ک هنان س یی باشد شوی ب پدیدروی اال
این سیت ها و رقابت های بیجا در ایدن سدوی
بها م کید .ناهید م گوید عداد درخدواسدت
نشر ویدیوها ها اال سوی مدرداطد دان روال بد
روال افزایش مییابد و جدوانداند کد اال سدیدت
های بیجا ب دیدگ مدده اندد مد گدویدیدد ایدن
ویدیو ها برای فهناندن اشدتد داهدا نسدن قد دن
کنک بسیار بزرگ برایشان است.
او افددزود در کددیددار ایددن کددارکددتددر کددارهددای
دییری را نیز ارای م کیم ک سیاستدندداران
را افغانستان مستقینا الیر سدوا مد بدرم بد
طور ماا در چدیدد روال گدذشدتد اندتدردابدا
پارتنان را پشدت سدر گدذرانددیدم کد دعدداد
کاندیدای الن چشنییر بدود امدا دو مدوضدوع
در این میان مطرح بود یدک مدرداند کد اال
حضور النان در م ارالا انترابا د شداکد
بودند و شعار های را نشر م کردند ک گویا
النان ب الور رایش و الید داید هدندچدیدان بدا
کنک یوتوژی فو وشاپ برای جدندی وری
را کددردنددد و مددوضددوع دوم کددادم د بددودن
کاندیدای الن برای پارتنان اسدت کد هدر دو
این موضوع را در یک ویدیو ب نقدد کشدانددم
و هنچیان ب مهم رین مساتد در افدغدانسدتدان
ک فساد است و موجب م شود کد شدایسدتد
سا ران ب حاشی رانده شوند.
اال ناهید پرسیدم در خانواده ا طیز هایت را
چیون ارالیاب م کیید؟
پدرم مشوق و طرفدار سر سرت کلدیده هدای
مادر س یی است او اکید دارد "ک مدن بدایدد
ب خود باورمید باشم و مسیری را ک انترداب
کرده ام را برینایم چدرا کد در هدر صدور
مردم پشت سر حرف م الندیدد پدس بدهدتدر
است و کاری را ک دوست داری و هدف را
ک ب ان ف ر کرده ی را پیش ب ری.
شرصیت من طوری اسدت کد الیداد بد گده
بیهوده دییران اهنیت ندندیددهدم ,بدرای هدندیدن
کوشش می یم ا او با البدان خدوو اندهدا را
بفهنانم اما اگر در دنیای ف ری سیداه طداتد دان
غرق هستید دیدیدر گدیداه خدودشدان اسدت.امدا
هرگز هم اال یک الن فق بدرداطدر الن بدودن
او حنایت ننی یم چون بدا ایدن کدار عدیدب
کار و یا طرال ف ر عدادی اال الندان پدوشدیدده
م شود ب نمر من الن ک غیر انسان ف ر
م کید و حقوق دییر انسان ها را نقد مد
کید قابدن ندقدد شددن اسدت .بد هدندیدن مدیدوا
عدادی اال الندان در صددد دردریدب مدن در
ش های اجتناع هستید.
پیام من بیشتر برای النان است ک بدرایشدان

واضی و روشن بیان کیدم کد النددگد را کد
دجدربد مد کدیدیدم
اکار ما النان افغانستداند
خوش رت ندیدسدت بدلد د بدردگد داوطدلد داند
است.ب طور ماا گذاشتن ع س هدای خدودم
در ش د د هدای اجدتدنداعد ند نشدان روشدن
ف ری است ن نشان کهید فد دری اال دیددگداه
من هر کس باید خودو ح اندتدرداب داشدتد
باشد ن ایی چیزی ب او دحدندیدن گدردد کد
متاسفان اکار النان افدغدانسدتدان حد اندتدرداب
برای معرف خود و یا هویتشدان را نددارندد .
من ب عیوان یک دخدتدر اال نسدن جدوان هدر
روال مساین اجتناع را بدررسد و ندقدد مد
کیم و ب نمر من این کار در قددم او بدرای
رشد میط خودم مفید است .اگرشنا در ذهدن
رالوی داشتن الادی را داریدد بدرای بددسدت
وردن ن باید سرت م داراله کدیدیدد ند دیدهدا
کتاب النان م ارال دنیا را بروانید.
فرق ننی ید میدان م اراله کجا باشد حت اگدر
اال هنان شرزخان دان هدم کد شدروع کدیدیدد
خودو یک شروع هدف مید است.
برای م اراله الم نیست بد مد دان خداصد
بروی و یا ت اس خاصد بدردوشد در مدحدید
سیت مانید افغانستان
حت اگر الیر چادری هدم مد شدود مد داراله
کرد پس اال الو برای الادی دست ن ش .
پدیده ی حساد الن ب هم جیس خدودو یدک
قدم ب سوی اه ب سوی خدودو و الادی
هایش است.
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نام شع  :ازدواج با دخت خوانره

ای مرد خجاتت نن کش اال خود ا ن ب ش اال وجدانت

س وده ای از :مه ای رمضانی
گیوی

ب فرالندی گرفت و ن برای شهو ت
کودک ک براطر جدای

پدر اال مادرو

کل الجر کشیدها وت نن کی کس باورو
من الاده شدم و ی جامع ی مری

و هم بجای ایی

ک هن م گن واس حفظ نمام چاره

کاری م کی ک حت ننی ی هیچ حیوون وحش

ای نیستا فق خون بریز

جاوال ب دختر الن ا پشت حرب ای بیام االدواج

هن ب ف ر خود و خود و ب ف ر

مرهم درد دخترک باش

پرده م ندااله روی کارا

ا ک بررس ب معراج

بی دخترم و باید ک سرت ها و فراموو کی

هرالگ

بجای ایی

دارن حال م کن هرالگ رو با صویب قوانین ضد الن

م بریش محضر ا ک عقدو کی !

صویب شد و اال کس در ننیاد هیچ صدا

شب میری سراغ شو و دم اال حال و حرام میزن

قانون ک اسم شو گذاشتن ح االدواج

وت بدون اییا ک

االدواج باک ؟ خ پست فطر با دختر

این قوانین عصر قجریا ی مشت جانین و اال روی ب خردی

د مصب اال خون

نیست وت هست دختر

صویب م کین

من اال و انتمار دارم ک ب این قوانین پست ن ندی

دختری معصوم با چشنای نیران

بهش اعتراض کی و ن ی چاکری

شب استرس داره سراع و نیاد باباو و خواب

بیا بچ ها رو با کارهامون خوشحا کییم
ن ایی

قوانین ضد انسان رو علی شون یمیم کییم

روز جهانی منع خشونت بر زنان
شنبه  24نوامبر 2018
آدرس :روته بوهل پالتزدر اشتوتگارت
از ساعت 16

Internationaler Tag gegen
Gewalt an Frauen
Samstag 24. November
2018 Rotebühlplatz in
Stuttgart 16.00 Uhr
Infotische 17.00 Uhr
Kundgebung 18.00 Uhr
Demonstration
 kämpferisch - internationalsolidarisch
FRAUENBÜNDNIS STUTTGART
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از ارسال مطمب ب ای درج در ماهنامه رهائی زی توجه شما را به نکا زن جمب مینمانم

سیاست ماهنامه رهائی زی در قگال مقاال و مطالب درنافتی به ق ار زن است:

 .1صرفا مطاتب و مقا
کودکان مر باشدر

برای درج در نشری بررس میشوند ک بیحوی ب مس ل بیحقوق و م ارالا النان و

 .2فق مقا اُرژییا برای انتشار پذیرفت میشوند و نویسیده متعهد میشود ا پس اال انتشار نشری ا مطلب مورد
نمر را در سایت ها و یا نشری های دییری ب چاپ نرساندر
 .3انع اس مطاتب و مقا
شودر

در سایتها یا نشریا دییر صرفا با ذکر ماخذ ر نویسیده مقا

نیز شامن این عهد م

 .0اال نجا ک نشری رهای الن مستقن و در راستای الادی و رهای و برابری است و برای الادی و رهای هر
ک لیغ مذهبا ملیت ا قومیت را م کید ر در نشری میتشر نرواهد شدر
انسان الو م کیدر چاپ مقا
 .7مقا

دریافت ن اید اال یک صفح  A0با فونت  12کنتر باشید و ن اید بیشتر اال  3صفح باشدر

 .6مطاتب و نوشتارها یها در فرما مای روسافت وورد Wordپذیرفت میشوندر
 .5نشری رهائ الن بیا ب شریص خویش مقا
کردر

و مطاتب میتشره دییر رسان ها را با ذکر ماخذ میتشر خواهد

 .0ب د ین محدودیت صفحا نشری ا مطاتب ارسات بیا ب شریص اوتویت بیدی خواهد شد و در مطات
باق مانده در نشری شناره های بعدی چاپ خواهد شدر

رسیده

با سراس اال مشارکت شنا در غی برشیدن ب ماهیام رهائ الن

سردبیر

مدیر مس و نشری

مییو هنت

شراره رضائ
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شالق زدی دو زی بیگناه نای آور خانواده توسط طالگای وحشی دو زی افغای .خ رگزاری صیا
افغانستان
باالمحند ی اال باشیدگان روستای قز قشالق و یت جوالجان ب ژانس خ دری پدژواک گدفدتد اسدت:
«دو الن ک وس طات ان شالق کاری شدندا نان ور خان اند و روالها ب خاطر ب دست وردن تدقدند
نان حال در بیرون اال خان کار م کیید ».او گفت این النان بد سدفدارو مدال امدام مسدجدد قدرید قدز
قشالقا اال سوی طات ان مورد ضرب و شتم قرار گرفت اند.
او افزود« :شوهر هر دو النا ب خاطر ناامی و بی اری در وتسوات درالابا سا گذشت روان ایدران
شدند و اکیون اال ن ها احوات در دست نیست».

م دردناا هانیه و فاطمه خواه ای خ دسال اهوازی  .خگ گزاری فار
مدیر رواب عنوم دانشیاه علوم پزش اهواال  :مس و ن مهد کودک ب میمور پیشییری اال شرش ب
دانش موالان محلو داروی دادند ک مصرف کیید ک مند دن اسدت مسدندومدیدت مدربدوط بد ایدن دارو
باشدر گفت م شود ک نفس هانی 1.7سات و فاطن  7سات پس اال مصرف دارو سییین مد شدود و در
بینارستان جان خود را اال دست م دهیدر در روالهای گذشت خ ری م ی بر عطیل سد داروخداند بد
دتین ارائ داروهای اری مصرف گذشت در خوالستان میتشر شده بودر

به حجاج اجگاری در میرای انقالج بازداشت شر .رادنو ف دا
دخت معت
گزاروهای میتشره در ش های اجتناع حاک است یک الن جوان ک روال دوشی هفتم بدان اقددام
ب برداشتن روسری خود در میدان انقالب کرده بودا وس نیروی انتمام باالداشت شد.
بر اساس فیلمهای میتشر شدها یک الن جوان در حات ک روسری خود را برداشت و دعددادی بدادکدیدک
رنی در دست دارد در وس نناد گی دی ش ن میدان انقالب برای دقایق ایستاده و روسری خود و ایدن
بادکیکها را ان م داد.
دقایق بعد اما یک مامور نیروی انتمام اال این الن م خواهد ک پایین بیاید و هدندراه او بد کدالندتدری
برودر در فیلمهای میتشرها برخ اال حاضران با سر دادن فریاد این الن را شوید مد کدیدیددر گدزارشد
درباره هویت این الن و وضعیت وی پس اال باالداشت میتشر نشده استر #دختر_میدان_انقالب
.

خرما جن ی به ع اقیها در مشهر" و کیف خواست ب ای ش ق و شه ونر
خ رگزاری ایسیا ب نقن اال اظهارا قانع رئیس ا حادی هتنداران خراسان رضوی نوشت است« :در شهرهای مان مشهد و قم ک الائرپذیر هستیدا
مراوده و مراجع افراد غیرایران ب خصوص عربهای عراق خیل بیشتر مشهود است و حا با
مطرح شدن موضوع االدواج موقت باید بیشتر مراقب باشیم».
در گزارو روالنام های شرق و شهروند اال وجود  ۱۲۲۲خان مسافر در مشهد سرن رفت ک برای
ارائ خدما جیس النان ایران ب گردشیران عراق راهانداالی شدهاند.
رئیس ا حادی هتنداران استان خراسان رضوی گفت است ک عداد خان مسافرها در این استان بیش اال
هفت هزار واحد است و یها  ۱۲۲خان مجوال قانون دارند.
باید یاد ور شد ک س سا پیش نیز روالنام "گاردین" گزارو مشابه درباره پدیده "س س وریسم"
در شهر الیار مشهد میتشر کرده بود.
اال دیماه سا گذشت ا کیون "ورود گردشیر اال عراق  ۹۲درصد رشد داشت و سفر ذربایجان ها ب
ایران هم  ۷۲درصد بیشتر شده استر افغانها نیز  ۷۲درصد بیشتر ب ایران سفر کردهاند".
" ایسیا" ب نقن اال گزارو شهروند ب پدیده ارائ خدما جیس النان ایران ب عراق ها در مشهد و
میطق الاد اروند اشاره کرده است.
ع اس جعفریدوتت بادیا دادستان هران مدیران مس و روالنام های شرق و شهروند را متهم ب ع ور اال "خطوط قرمز" مط وعا در ایران کردر
سایت "خ ر نالین" روال چهارشی  ۰۷مهر خ ر اال صدور کیفرخواست برای مدیران این دو روالنام داده است.
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تلوزییون راهیی زن از ”کااان یا

“ روی مااواواره ”اهت ربد” هارفاها اه

پخ
دوشنبه ساعت 02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربانمه هب
وقت تهران می توانید بیننده تلوزییون راهیی زن باشید.

نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می
توانید از طریق آردس اهی زری دنبا کنید و با ما همراه باشید

سانت نش نه رهانی زی
https://rahaizanorg.blogspot.de/

فرکانس ماوواره:

آرشیو مقاال
http://rahai-zan.blogspot.de/
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11401 vertical
Symbol Rate: 22000
Pol V
FEC 4.6

ب نامه های تمونزنونی و مصاحگه ها
https://www.rahaizan.tv/
تمگ ام رهانی زی
@rahaizan

مخ
ربای هم کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی تلف
سوئد-استکهلم :رعنا کریم زاده

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 0006927286802 :

تلفن تماس000970090029 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس0006904829482 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

0006904829482

تلفن تماس848-421-1200 :

ایمیل verya.1260@gmail.com

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122

تلفن تماس0006900077842 :
ایمیل sara_tina2002@yahoo.com

جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از
طریق فالیر و ایمیل به اطالع همگان خواهد رسید.

تلفن تماس 000714226282482 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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